
فكال أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة  ((كما قال اهللا تعاىل: : الشيخ

الذين  ومنهم من خسفنا به األرض ومنهم من أغرقنا وما كان اهللا ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ))

ومنهم من  بسحر )) يناهمنجإنا أرسلنا عليهم حاصبا إال آل لوط  (( :لوطحاصبا مثل ؟ قوم  مليهأرسل اهللا إ

أخذته الصيحة كقوم صاحل، مثود؛ ومنهم من خسفنا به األرض ؟ كقارون؛ ومنهم من أغرقنا كفرعون وقوم نوح، 

العقوبة والعمل؛ أقول إن  أغرقهم اهللا عزوجل؛ حسب ما تقتضيه احلكمة والعقول قاصرة غالبا عن معرفة تناسب

قاصرة غالبا عن معرفة التناسب بني العقوبة وبني العمل؛ وأقول غالبا ألا أحيانا قد تعرف املناسبة؛ فمثال  العقول

من أشد منا قوة؛ فأراد اهللا عزوجل أن يريهم أنه  :حنن نعرف مناسبة إهالك عاد بريح هو أم كانوا يقولون

 به هذه األمة اليت تفخر اهلواء، اهلواء اللطيف ومع ذلك دمر اهللا ,ألشياء وهو الريحيهلكهم مبا هو من ألطف ا

   بقوا.

يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه  ((يف آل فرعون كان فرعون يعتز باألار اليت جتري من حتته ويقول لقومه: 

فأهلكه اهللا  كاد يبين ))األنهار تجري من تحتي أفال تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين وال ي

لكن قوله  ,التناسب بني العمل وبني العقوبةأن أحدد عزوجل جبنس ما افتخر به وهو املاء؛ والباقي أنا ال أستطيع 

يدل على أن العقوبة تناسب العمل، ومن األمثال املشهورة عند الناس: كما  فكال أخذنا بذنبه )) ((تعاىل: 

  تدين تدان .

وسنن  سنن )) ((أمما قبل هذه األمة؛ لقوله:  د العظيمة: أن اهللا سبحانه وتعاىل قد أهلكلفوائيف هذه اآلية من ا

رة، األمران مجيعا، ال هذا وال هذا ؟ القسم أربعة سنن ؟ قلة، كثرة؛ أو قلة ؟ مجع؛ مجع كثرة وإال مجع قلة ؟ كث

  اهللا: قال ابن مالك رمحه ,انظرواو بيتا البن مالك عليكم اآلن ؟ أنا أقرأ 

  أفعال مجوع قلة ؛ت أفعلة أفعل مث فعلة     مث

ذه األوزان األربعة فقط: أفعلة أفعل مث مجع القلة حمصور أن قوال واحدا ؟ يعين  ماذا تكون سنن ؟ مجع كثرة,

  . أفعال مجوع قلة تمث    فعلة 

تسليتها من وجه وحتذيرها من وجه ومن فوائد هذه اآلية: تسلية هذه األمة من وجه؛ وحتذيرها من وجه آخر؛ 

يف أحد من سنن اهللا عزوجل؛ ألنه الشك  اهل , فعقوبتهآخر؛ تسليتها بأن اهللا سبحانه وتعاىل قد عاقب من قبلها

 حتى إذا فشلتم وتنازعتم في األمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون ))؛ (( :أن ما حصل يف أحد عقوبة

  عن عقوبة أشد ألن األمم السابقة أهلكوا ودمروا عن آخرهم .وفيه أيضا حتذير من جهة أخرى 



فسيروا في األرض ))  ((من فوائد هذه اآلية الكرمية: إثبات القياس؛ إثبات القياس كيف ؟ ألن املقصود بقول: 

  النظر واالعتبار وأن يقاس ما حضر على ما مضى وسبق .

 (( :؟ لننظرى إطالقه أو من أجل االعتبار فقطكن هل هو علمن فوائد اآلية الكرمية: األمر بالسري يف األرض؛ ول

إذا السري يف األرض لغري غرض شرعي مذموم، كما قاله شيخ اإلسالم ابن تيمية فسيروا في األرض فانظروا )) 

رمحه اهللا وغريه من أهل العلم؛ ألن السري يف األرض من غري غرض شرعي فيه إتعاب النفس وتعريضها للهالك 

املال وإضاعة الوقت؛ أما إذا كان لغرض شرعي فهو على حسب هذا الغرض؛ وعلى هذا فإن السري يف وإضاعة 

مطلوبة،  مشروعةاألرض ينقسم إىل أقسام: قسم ألغراض حمرمة، وهذا الشك يف حترميه؛ قسم آخر ألغراض 

إلباحة ولكن إن توصل به وهذا الشك يف طلبه؛ وقسم ثالث: رد الفرجة والنزهة فهذا ينظر فيه؛ األصل فيه ا

السري يف األرض يف األرض  وإن توصل به إىل مشروع كان مشروعا؛ فمثال األول ,اإلنسان إىل حمرم كان حراما

أرض الكفر وأرض اون من أجل أن حيصلوا لناس املرتفون الذين يسيحون يف من أجل احلرام ما يفعله بعض ا

أنه حرام؛ ألن السفر هلذا الغرض يف عليها يف بالدهم؛ وهذا الشك على مآرم اليت ال يستطيعون أن حيصلوا 

ام مركب ظلمات بعضها فوق بعض ـ حر  ,حرام ونفس هذا الغرض أيضا حرام وإضاعة املال فيه حرام؛ فهو مركب

كإنسان ليس عنده ما   ,يف األرض لطلب الرزق الواجب سريالذي يكون مشروع مثل ال :العياذ باهللا ـ؛ والثاينو 

وأهله فسار يف األرض من أجل احلصول على هذا الرزق؛ وكذلك أيضا السري يف األرض لطلب العلم؛ وقد   هيقوت

 يرحلون ارحتاال يف ,كان السلف رمحهم اهللا يسريون يف األرض لطلب العلم مسرية شهر من أجل مسألة واحدة

؛ هذا، فيه مشقة وفيه أخطار كبرية تناالسفر يف ذلك الوقت ليس كالسفر يف وقاألرض من أجل مسألة  واحدة؛ و 

عض الناس لالستجمام والنزهة يف أيام اإلجازة، إجازات األعياد وما بال هلذا وال هلذا فمثل سفر الذي أما السفر 

ان يف هذا السري ا إىل خري فيكون خريا كما لو كيه بأس يف األصل لكن قد يكون مفضيأشبهها هذا نقول ليس ف

  دين أو ما أشبه ذلك فإنه يكون يف هذه احلال أمرا مطلوبا .والصلة رحم أو بر 

نقول نعم إذا كان املقصود ذا االتعاظ؛ أما إذا   السري يف األرض اليت هلك أهلها هل هو من األمور املطلوبة ؟

ا مر بديار كان املقصود ذا التفرج على قوة القوم وما أشبه ذلك فإنه ال جيوز؛ ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم مل

ال  (مر مسرعا مقنعا رأسه عليه الصالة والسالم خائفا وقال عليه الصالة والسالم:  تبوكمثود يف ذهابه إىل 

وهذا خالف ما يفعله بعض  تدخلوا على هؤالء القوم إال وأنتم باكون فإن لم تكونوا باكين فال تدخلوها )

أجل االطالع على مآثرهم وآثارهم وقدرم فإن هذا الشك يذهبون إىل ديار مثود من  ,الناس الذين ماتت قلوم



ال تدخلوا على هؤالء القوم إال أن تكونوا باكين فإن لم تكونوا باكين فال  (أنه حرام؛ ألن الرسول ى قال: 

  تدخلوا عليهم ) .

ا كيف كان عاقبة فانظرو  : ((من فوائد هذه اآلية الكرمية: أن عاقبة املكذب هللا ورسوله عاقبته وخيمة؛ لقوله

  . المكذبين ))

 .هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين )) : ((مث قال

  ؟ ))... وسارعوا إلى مغفرة من ربكم   ((هذا املشار إليه هل هو القرآن أو ما ذكر من قوله: 

يف هذا قوالن للمفسرين؛ منهم من قال: إنه عائد إىل القرآن جلريان ذلك كثريا يف كتاب اهللا، كقوله تبارك وتعاىل: 

وما أشبه ذلك من اآليات اليت فيها اإلشارة اليت تعود إىل القرآن نفسه؛ فيكون  وهذا ذكر مبارك أنزلناه )) ((

  هذا أي القرآن بيان للناس.

أقرب  علىالضمري كالمها يعودان ، إىل ما ذكر؛ ألن اسم اإلشارة و ئد إىل أقرب مذكورمنهم من قال: إنه عاو 

ألن هذه اآلية من القرآن؛ فإذا  ,مذكور؛ ولكن األوىل األول، أن يكون عائدا إىل القرآن كله؛ ومنه هذه اآلية

  )) ... فرة من ربكم وسارعوا إلى مغ ((القرآن كله صارت من ضمنه ما ذكر يف قوله:  ىجعلنا هذا يعود عل

مثل بدل يبدل تبديال؛ ولكن  ,املصدر ؟ تبيينا ,بل اسم مصدر بني يبني ,بيان مصدر بيان للناس )) ((وقوله: 

إذا قلنا إنه اسم مصدر  هذا بيان )) ((مثل كلم يكلم تكليما واسم املصدر كالم؛ وقوله:  ,البيان اسم مصدر

وهذا من باب املبالغة أن جيعل املوصوف هو الصفة  ,فقد عرب باسم املصدر الذي هو البيان عن املوصوف بالبيان

ا حىت جعلناه هو نفس  كأننا سلبنا اتصافهنفسها؛ إذا عربنا بالصفة عن املوصوف فهذا من باب املبالغة  

ل هذا املوصوف هو فالن عدل؛ أبلغ من قوهلم: فالن ذو عدل؛ كأنه جعالصفة؛ وهلذا يقولون إن قول القائل: 

كل من   ,؟ كل الناس من الناس هذا بيان للناس )) ((لقرآن ليس فيه البيان بل هو نفسه البيان؛ فا الصفة؛ إذن

 وهدى : ((؛ ولكن هل كل من بان له ذلك يهتدي ؟ ال؛ وهلذا قالالقرآنقرأ القرآن تبني له ما دل عليه 

 تلينيمبعىن امتثال ألن املوعظة هي موعظة ))  ((هدى مبعىن داللة يستدل به املتقي؛  وموعظة للمتقين ))

   ذكر ما يرغب فيه؛ فهو هدى يعين داللة ؛ موعظة يعين امتثاال. أو ,القلوب بذكر ما خياف منه

: يان للناس؛ واخلاصانفوصف اهللا القرآن بثالثة أوصاف: وصف عام؛ ووصفان خاصان؛ الوصف العام هو: ب

هدى وموعظة؛ فإنه ال يهتدي به إال املتقون، وال يتعظ به إال املتقون؛ أما من ليس كذلك فهو عليهم عمى ـ 

وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى  ((بل يقول اهللا عزوجل:  ,والعياذ باهللا ـ وال يزدادون به اتعاظا

فسبحان اهللا كالم واحد يكون له هذا التأثري  وماتوا وهم كافرون )) ((أي جناسة إىل جناستهم رجسهم )) 



املتباين؛ يف قوم هدى وموعظة؛ وعلى قوم عمى ورجس؛ ألن القلوب مبنزلة األراضي، األراضي منها أرض طيبة 

الناس؛  تقبل املاء وتنبت الكأل وينتفع ا الناس؛ ومنها أرض صلبة ال تشرب املاء ولكن حتفظ املاء فينتفع به

ا فيزيدها املاء ضررا ألا إذا كانت يابسة أمكن السري عليه ,ومنها أرض سبخة قيعان تشرب املاء ولكنها ال تنبت

طبة ال ميكن السري عليها تكون زلقا ودحرا ومع ذلك ال ينتفع ا الناس ال مباء حتبسه وال بنبات وإذا كانت ر 

ال بل منهم من ينتفع به ويزداد هدى وتقوى؛ ومنهم من ال ينتفع به  خترجه؛ فهكذا القرآن، القرآن بالنسبة للناس

  يزاد إال عمى وضاللة ألنه كلما كذب بآية ازداد إمثا وعقوبة .

 ,ال هذه ناهية والفعل بعدها جمزوم ا حبذف النون نوا؛ وأصله نون وال تهنوا وال تحزنوا وأنتم األعلون )) ((

اخلطاب هلذه األمة وعلى رأسها نبينا صلى اهللا عليه وسلم  وال تهنوا )) ((فحذفت النون من أجل اجلزم؛ 

ال تضعفوا  وال تهنوا في ابتغاء القوم )) ((وأصحابه؛ والوهن الضعف يعين ال تضعفوا كما قال اهللا تعاىل: 

ل إقدامهم وحال فذكر اهللا سبحانه وتعاىل حا وأنتم األعلون )) ((؛ على ما أصابكموال تحزنوا ))  ((وجتبنوا؛ 

يعطيهم قوة وإقداما؛ وحال إدبارهم اهم عن احلزن؛ وهذا  , وهذاإدبارهم؛ حال إقدامهم اهم عن الضعف

واحلزن على ما مضى ال  ,يعطيهم إعراضا عن ما ورائهم وعدم التفات إليه؛ ومعلوم أن احلزن يكون فيما يسوءه

تفيد منه بشيء؛ وهلذا اهم النيب صلى اهللا عليه وسلم عما يفيد اإلنسان بل يفرت عزميته ويقلق راحته وال يس

هذا ما يعوق حال اإلقبال  طيب أقول ال نوا يعوقهم حال اإلقبال وعما يعوقهم حال اإلدبار؛ كيف ذلك ؟

واإلقدام؛ فنهاهم عن الضعف يعين أقدموا ال جتبنوا ال تتأخروا؛ ال حتزنوا عما يكون سببا لتوقفهم يف حال 

  ار؛ ألن اإلنسان إذا حزن على ما مضى بقي قلقا ال حيسن التصرف؛ فنهاهم عن هذا وعن هذا .اإلدب

وقد اختلف املفسرون يف الواو هنا هل هي حال أو استئنافية ؟ ماذا ترون ؟ إذا قلنا  وأنتم األعلون )) ((مث قال: 

يعين فإذا اخنفضت فلها أن ن وهلا أن حتزن  ,إا حال صار هذا النهي منحطا على األمة مادامت هي العليا

اضعيفة، ال ميكنها أن تتقدم و  األا اهتتسلى بأي شيء ؟ أعرفتم إذا جعلن ال ميكنها أن تتسلى عما مضى؛ أل

وال نوا وال حتزنوا فأنتم األعلون صار فيها تشجيع  ,حاال ماذا يرتتب عليه ؟ طيب إذا جعلناها الواو استئنافية

بون به فيما تقتضيه حكمة اهللا مبداولة حىت لو أصيبوا مبا يصابأن ال يضعفوا وال حيزنوا ألم هم األعلون  لألمة

الوجه الثاين أقرب إىل الصواب وإن كان الوجه األول  هذااأليام بني الناس؛ فإن العاقبة هلم؛ وعلى هذا فيكون 

  حمتمال .

فيقال:  ,اإلعراب؛ ألن املعروف أن واو اجلماعة يضم ما قبلها فيه إشكال من جهةوأنتم األعلون ))  ((وقوله: 

  ؟  ومل يقل: وأنتم األعلونوأنتم األعلون ))  ((ون؛ وهنا قال: ون وال يقال مسلمَ مسلمُ 



   ...قبل, ألنه أصله أعلوون  الذي مضموم تالواو حذف: الطالب

حذفت األلف اللتقاء الساكنني؛ فاأللف ساكنة على األمسعتم ؟ يقول: إن األلف أصلها األعلون أصلها : الشيخ

والواو ساكنة؛ إذا حذفت األلف اللتقاء الساكنني جيب أن تبقى احلركة اليت قبلها على ما هي عليه، واحلركة اليت 

علون ما تبني أن قبلها ما هي؟ فتحة؛ ألنك لو ضممتها مل يتبني أن هناك ألفا حمذوفة؛ لو ضممت الالم األ

فتحة لتكون دالة على األلف احملذوفة اللتقاء الساكنني؛ إذا زال اإلشكال؛  الن إبقاء ذوفة, فالبد مهناك ألفا حم

  . وأنتم األعلون )) ((كذا ؟ 

, وينفق على مجع آثار السابقنيذه اآلية يستدل بعض الناس  فسيروا في األرض )) ((يف قوله تعاىل: : السائل

  فهل يصح ؟  األموال على هذا,

فيأخذون  ,ثاراآليستدل به بعض الذين مغرمون جبمع  فسيروا في األرض )) ((يقول إن قوله تعاىل: : الشيخ

هؤالء ال يدخل فيه؛ ألن  ,قطعة األثرية اليت ال تساوي قرشا بدراهم كثرية؛ فهل يدخل يف ذلك ؟ اجلواب: الال

الدمار واهلالك؛ لكنها أشياء  ى هذا الوجهوأن عاقبة من كانوا عل ,ون ا االعتبارالذي جيمعون اآلثار ال يقصد

ىت إنه يشرتى أو طوابع الربيد ح ... ونسمع كثريا أن من الناس من جيمعكما أننا مسعنا   ,ل إليها نفوسهممتي

  ؛ روش ميكن خبمسني رياالالطابع الذي خبمسة ق

  سرتليين يا شيخ ؟ اجلنيهات اإلسرتلينية ؟ ستني مليون جنيه إماليني : الطالب

فيها مصلحة شرعية فال  , الذين نرى أن هذه إن كانال حول وال قوة إال باهللا؛ طيب على كل حال: الشيخ

  وإال فإن تركها أوىل . ,بأس

   شيخ أحسن اهللا إليك ! ما الفرق بني السياحة والسري ؟ :السائل

  ال فرق بينهما؛ : الشيخ

  السياحة هي السري ؟ : السائل

   ...سياحة يف األرض هي السري فيها النعم : الشيخ

شيخ أحسن اهللا إليك ! من سار يف األرض لغرض شرعي كعالج مثال لكن صاحبه أمر حمرم فهل مينع : السائل

   من السري ؟

وذلك ألن العالج باحملرم  ,إذا كان ال ميكن أن يسري للعالج إال بارتكاب هذا احملرم صار هذا حراما: الشيخ

ال رض مصلحة متوقعة غري متيقن؛ ولو والشفاء من امل ,ألن ارتكاب احملرم ضرر حمقق ,رم حرامحرام، العالج باحمل

جاز له أن يأكله مع أنه ال جيوز؛ وهذا هو الفرق بني جواز للعالج هذا لقلنا إن من احتاج إىل أكل حلم اخلنزير 



عند اجلوع يفيد  اللحمول جائز؛ ألن أكل أكل حلم اخلنزير للجوع وأكل حلم اخلنزير لالستشفاء، الثاين حرام واأل

؛ فهو يرتكب مفسدة جه باحملرم قد ينجح وقد ال ينجحد رمق اإلنسان؛ لكن عال, فإنه يدفع اجلوع ويسقطعا

 (راجحة أيضا لكن ليس الراجح كاملتيقن؛ وهلذا جاء يف احلديث: شئت فقل وإن  ,حمققة لتوقع مصلحة موهومة

وهذا حق؛ لكن لو فرض أن بعض األدوية فيها شيء من حلم إن اهللا لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم ) 

  اخلنزير إال أنه ال يؤثر ال طعما وال رائحة فهل جيوز أو ال ؟ 

  جيوز؛ : الطالب

  ؟  جيوز: الشيخ

  ؛ ما يأكلاألدوية فيها حلم اخلنزير هذه يعرف أن : إذا الطالب

  يعرف لكنه جزء يسري ال يؤثر؛ ما جيوز أبدا ؟ يف أي حال من األحوال ؟ أي يعرف، : الشيخ

   ... جيوز: الطالب

لكن هذه الكحول ال يظهر أثرها وال  , دعونا من حلم اخلنزير,مثال ولنفرض أن دواء فيه كحول هأنا ضربت: الشيخ

إن الماء طهور ال ينجسه  (نعم، ونستدل هلذا بقول النيب عليه الصالة والسالم:  :؟ نقول, فهل جتوزطعمها

كنه متفق عليه، متفق بني العلماء لوإن كان هذا االستثناء ضعيفا  على طعمه ولونه وريحه ) شيء إال ما غلب

أ به وتشربه فكذلك على حكمه أن املاء طهور ال ينجسه إال ما غري رحيه؛ فإذا كان املاء ال ينجس وجيوز تتوض

؟  اإلنسان هل هو جائز هيعين ال يأكل ,غريه؛ لكن استعمال حلم اخلنزير أو شحم اخلنزير على وجه ال يتعدى

ولكنه إذا أراد الصالة  ,نعم جيوز؛ فلو فرض أن شخصا وصف له أن يدهن بشحم اخلنزير وادهن به :نقول

وهو يف كتاب الفتاوي م ابن تيمية رمحه اهللا سوف يغسله فإن ذلك جائز؛ وقد نص على هذا شيخ اإلسال

  النجس وما أشبهه . يعين ما يضر, مثل دهن السفن بالشحم ,صحيح

قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في  ((: سبحانه وتعاىلأعوذ باهللا من الشيطان الرجيم؛ قال اهللا : الشيخ

  وع وصيام التطوع ؟ سنن يعين مثل صالة تطالما املراد بالسنن هنا يا آدم ؟  األرض ))

  األمم السابقة؛ : الطالب

   السنن تطلق على األمم هذا رأي؛ نعم الرأي الثاين ؟يعين األمم السابقة، : الشيخ

  ق؛ يالطر : الطالب

  طرق اهللا عزوجل يف املكذبني للرسل؛ نعم . : الطرق, يعين مضتالشيخ

   القدم أو القلب ؟ هل املراد سري سيروا في األرض )) ((قوله: : الشيخ



  كليهما؛ : الطالب

  نعم كالمها سري القلب وسري القدم .: الشيخ

   هل يؤخذ من هذه اآلية أنه ينبغي لإلنسان قراءة التاريخ ؟: الشيخ

  , نعم: الطالب

  ؛ نعم ألن قراءة التاريخ سري يف األرض حقيقة .: الشيخ

   يف هنا مبعىن ؟ سيروا في األرض )) ((قوله: : الشيخ

  مبعىن على؛ : الطالب

  ؟  , أليست يف للظرفيةمبعىن على: الشيخ

  أا مبعىن على ألنه ال ميكن السري يف داخل األرض ؛  يفسروا على يف للظرفية لكن: الطالب

   .حبسب السياقهي للظرفية يف األصل وتأيت لغري الظرفية  : يعينالشيخ

  دخلت امرأة في هرة حبستها ) ؟  (ما تقول يف قوله صلى اهللا عليه وسلم: : الشيخ

  من أجل؛ : الطالب

  للسببية ؟ : الشيخ

  نعم؛ خيتلف حسب السياق .: الطالب

  : متام.الشيخ

   أين مفعول انظروا ؟ فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين )) ((قوله تعاىل: : الشيخ

   ,كيفمجلة  : الطالب

   وأين خرب كان ؟ مجلة كيف ؟: الشيخ

  مقدم عليها؛  خرب كان: الطالب

  أين هو ؟  : الشيخ

  : كيف, الطالب

   وهل التقدمي هنا واجب أو جائز ؟ مقدم . كيف )) ((: الشيخ

  واجب؛ : الطالب

  واجب ملاذا ؟ : الشيخ

   .الصدارةألن كيف اسم استفهام وأمساء استفهام هلا : الطالب



  ستفهام له صدر الكالم .واال ,كيف خربها مقدم وجوبا ألنه اسم استفهام  ,نعم صحيح: الشيخ

  ؟ فيها رأي آخرالقرآن؛  هذا املشار إليه ؟ هذا بيان للناس )) ((قوله تعاىل: : الشيخ

  بشكل عام, القرآن : هناك رأي آخر أنه الكالم الذي سبق هو بيان, واألول أن الطالب

  عموما؛ وأيهما أوىل ؟ القرآن : الشيخ

  : األقرب القرآن, الطالب

  أن نقول القرآن ألنه أعم، كلما كان أعم فهو أوىل ألنه أمشل. األوىل: الشيخ

   بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين )) ؟ ((ملاذا فرق بقوله: : الشيخ

للمؤمن ولغري املؤمن؛ ولكن اهللا سبحانه وتعاىل من يهديه يكون له هدى : ألن بيان وصف عام فهو الطالب

  ؛ اله بيان يكون ومن ال يهديه ,وموعظة

  .ويتعظ به إال املتقونبه ن ال يهتدي لكو يعين ألنه بيان للجميع ؟ : لشيخا

قرآن يف أي شيء يكون البيان هل هو يف كل شيء الإذا قلنا إنه  هذا بيان للناس )) ((هنا أطلق البيان : الشيخ

   ؟فقط وإال يف مسائل العبادات 

  يف مجيع األشياء يف القصص ويف األحكام ويف العقائد؛ : ال, الطالب

  القرآن على أنه عام لكل شيء ؟  منهل عندك دليل : يف كل شيء, الشيخ

   ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء )) ((قوله تعاىل:  ,نعم: الطالب

  واضح .: الشيخ

يستفاد من هذه اآلية الكرمية: أن القرآن بيان . هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين )) ((قال اهللا تعاىل: 

 ((للناس يف كل شيء؛ فهو عام من حيث التبيني، عام من حيث املبني له؛ املبني له نأخذ العموم من قوله: 

كل شيء؛ لق، وحذف املتعلق يدل على العموم، هذا بيان للناس يف  والتبيني من كونه حذف املتع ,للناس ))

  ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء )) . ((ذكرناها آنفا وهي قوله تعاىل:  ويؤيد هذا اآلية اليت

  فهو يشمل املؤمن والكافر . للناس )) ((من فوائدها: أن القرآن صاحل للهداية من املؤمن والكافر؛ لقوله: 

  وهدى وموعظة للمتقين )) . ((يعين ال ينتفع به إال املتقون؛ لقوله:  ,من فوائدها أيضا: أنه علم لكن للمتقني

فإذا مل تتعظ  للمتقين )) ((ومن فوائدها أيضا: أن من مل يتعظ بالقرآن فليتهم نفسه؛ من أين تؤخذ ؟ من قوله: 

صالته  , فإنه صالته عن الفحشاء واملنكر فليتهم نفسههكما أن من مل تن  ,م نفسك فإن فيك بالءبالقرآن فا

وخربه صدق مطابق للواقع؛ فإذا  ,ة تنهى عن الفحشاء واملنكر هو اهللا عزوجلأن الصال, ألن الذي أخرب بقاصرة



علم اإلنسان من واقع نفسه أن صالته ال تنهاه عن الفحشاء واملنكر فليتهم نفسه ألن خرب اهللا ال يتهم؛ وهلذا 

نسأل اهللا " ا من لم تنهه صالته عن الفحشاء والمنكر فإنها ال تزيده من اهللا إال بعد" قال بعض السلف: 

أنك غري متقي؛ ألن املتقي البد أن يتعظ إذا مل تتعظ بالقرآن فام نفسك بهنا  العافية ونسأل اهللا أن يعيننا.

  بالقرآن .

  ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: فضيلة التقوى؛ وأا سبب لالهتداء واالتعاظ بالقرآن .

هدى وموعظة؛ وجهه ؟ أن احلكم املعلق بوصف يقوى بقوته  ومن فوائدها: أنه كلما ازداد اإلنسان تقوى ازداد

ويضعف وينقص  ,ويضعف بضعفه؛ فإذا كان اهلدى واملوعظة معلق بالتقوى فإنه البد أن يزداد ويقوى بالتقوى

  بعدم التقوى .

املؤمنني عن  : ييف هذه اآلية وال تهنوا وال تحزنوا وأنتم األعلون إن كنتم مؤمنين )) . ((مث قال اهللا تعاىل: 

  ما خيالف.؛ ما فسرناها ؟ طيب  هافوائدلوهن؛ ما أخذنا ا

اإلنسان يف احلقيقة بني زمنني: زمن ماضي وزمن مستقبل؛ فإذا فاته  وال تهنوا وال تحزنوا وأنتم األعلون )) ((

اخلري أو حصل له الشر يف الزمن املاضي فحاله احلزن، حيزن على ما مضى؛ يف املستقبل إذا ضعف وجنب فاته من 

ما جراكم يف ع وال تحزنوا )) ((يعين عن العمل يف املستقبل  ال تهنوا )) ((اخلري بقدر ضعفه وجبنه؛ وهلذا قال: 

على فستكون العاقبة له؛ ما كان األاملاضي؛ فما جرى عليكم يف املاضي ال حتزنوا ألنكم أنتم األعلون، ومن كان 

  مستقبال ال تضعفوا فيه وال جتبنوا فيه؛ ألن العاقبة لكم حيث إنكم أنتم األعلون .

يعين واحلال أنكم  ,ملة تصلح أن تكون حاليةذكرنا أن هذه اجل وال تهنوا وال تحزنوا وأنتم األعلون )) ((وقوله: 

؛ وذكرنا أنه حيتمل أن تكون استئنافية يقرر اهللا فيها علو أو حيزن ألن األعلى ال يليق به أن يضعف ,علوناألأنتم 

ى علاألاملؤمنني؛ وإذا تقرر علوهم فإن حاهلم تقتضي أن ال يهنوا وال حيزنوا؛ واملعنيان متالزمان ألن من اعتقد أنه 

  فسوف ال جينب وال حيزن؛ ومن كانت حاله العلو فإنه كذلك لن يضعف ولن حيزن .

يعين أنتم األعلون يف حال كونكم مؤمنني؛ واإلميان كما  ,، شرط للعلوهذه شرط إن كنتم مؤمنين )) ((وقوله: 

 ون إال من كاملتعلمون أخص من اإلسالم؛ ألن اإلسالم يقع من املنافق ومن ضعيف اإلميان؛ واإلميان ال يك

 (( :شف األعراب البادية تقول آمنا قالت األعراب آمنا )) ((حقا؛ وهلذا قال اهللا تعاىل:  اإلميان، من املؤمن

حىت اآلن مل يدخل ولما يدخل اإليمان في قلوبكم ))  ((ملاذا ؟ قال:  قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ))

عندكم إميان إال أن اإلميان قريب منكم؛ ألن قوله: ملا، حرف نفي ليس لكن اإلميان يف القلب، عندكم إسالم 

نقول هذه األمة هي يعين أن اإلميان قريبا ما يدخل قلوبكم؛ أما اآلن فال؛ طيب إذا حنن  ,يدل على قرب املنفي



لعهد املوثق يش ؟ بشرط اإلميان؛ أما إذا مل يكن لديها إميان فليس هلا عهد عند اهللا بنصر؛ ألن االعليا بشرط؛ إ

يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا اهللا ينصركم ويثبت  (( :بني اهللا وبني عباده يف النصر هو أن يكون النصر متبادال

إن نصر اهللا أما إذا مل يكن منا نصر هللا عزوجل ف ولينصر اهللا من ينصره إن اهللا لقوي عزيز )) أقدامكم )) ((

  مبضمون.قد يتخلف يعين ليس 

ألعلون إن كنتم مؤمنني؛ عالمة اإلميان أو عالمات اإلميان كثرية منها: أن ال خياف اإلنسان يف تنفيذ إذا أنتم ا

حكم اهللا أحدا من اخللق؛ أن ال خياف اإلنسان يف تنفيذ حكم اهللا أحدا من اخللق؛ فإن خاف أحدا من اخللق 

يائه فال تخافوهم وخافوني إن كنتم إنما ذلكم الشيطان يخوف أول ((فليس مبؤمن؛ ودليل ذلك قوله تعاىل: 

   ه يعين يوقع اخلوف على أوليائه ؟خيوف أوليائ مؤمنين ))

  : ال, الطالب

مفعول ثاين ليخوف، واملفعول األول حمذوف وتقدير الكالم: خيوفكم  أوليائه )) ((وهلذا نقول إن قوله: : الشيخ

فال تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين  ((قال تعاىل: أوليائه يعين يوقع اخلوف يف قلوبكم من أوليائه؛ واضح ؟ 

وقالوا حسبنا اهللا ونعم الوكيل  ((فماذا قالوا ؟  الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم ))

 بل نفعل ما أمرنا اهللا ,فإذا خوف اإلنسان أوليائه وهم الكفار فإنه ال جيوز لنا أن خنافهم، ال جيوز أن خنافهم ))

به؛ ولكن أمر اهللا سبحانه لنا بقتال الكفار إمنا يكون حني يكون لدينا قوة نستطيع أن نقاتلهم ا؛ أما أن 

ورا؛ وهلذا مل يؤمر املؤمنون باجلهاد إال هم بكثري فإن هذا يعترب وأقل من سالح همنقاتلهم بسالح دون سالح

يستلزم أنه جيب علينا أن نتسلح لقتاهلم حىت يكون حني صار هلم شوكة وقوة؛ فأما إذا مل يكن فال؛ لكن هذا 

ألن أفراد الناس ال يستطيعون القيام ذا؛  ,التسلح لوالة األمر ال ألفراد الناس واخلطاب هنا يف إجيادالدين هللا؛ 

رمرما مسلحا من أحدث األسلحة من أجل أن عمن املسلمني جيب عليهم أن يكونوا جيشا  لكن والة األمور

الذين ال يؤمنون باهللا وال باليوم اآلخر وال يحرمون ما حرم اهللا ورسوله وال يدينون دين الحق من  ((يقاتل: 

   الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ))؛

لكن مع األسف أننا اليوم فقدنا حىت السالح الدعوي، حىت الدعوة لدين اإلسالم ال جند أحدا يدعوا كما 

 ,يبذلون األموال الكثرية ,نما جند النصارى على قدم وساق يف الدعوة إىل ما هم عليه من الباطلينبغي، بي

حيمل القسيس منهم كسرة خبز وجرة ماء ويضرب الفلوات  ,ويغررون بأنفسهم يف ااهيل يف الطرقات يف الرباري

األسف الشديد أننا ال حنمل هذه من أجل أن يدعوا واحدا من املسلمني إىل أن يكون نصرانيا؛ أما حنن فمع 



القوة املعنوية يف نفوسنا مع أننا حنن إذا دعونا إىل احلق فإن ديننا وهللا احلمد إذا عرض عرضا صحيحا يف الدعوة 

 . الناس يف دين اهللا أفواجابأن يدخل  عرضا صحيحا يف التطبيق فإن ذلك كفيلو 


